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رشوط وأحكام بطاقة الراجحي مدى للحساب الجاري،
أواًل: يوافق عميل مرصف الراجحي ويربهن عىل التقيد برشوط وأحكام استعمال بطاقة الراجحي مدى للحساب الجاري واستخدامها يف العمليات المباحة/المسموحة رشعاً وقانوناُ سواًء داخل المملكة أو خارجها بالتوقيع عىل هذا النموذج

ثانياً: يخصم من حساب العميل جميع ما يرتتب عىل استخدامات البطاقة سواء كانت يف حاالت السحب النقدي والرشاء أو أي عملية أخرى وسواء كان ذلك عن طريق البطاقة مبارشة أو عن طريق الخدمات االلكرتونية المفعلة عن طريقها، ويكون العميل يف كل 
األحوال مسؤواًل مسؤولية كاملة عن جميع االستخدامات وااللزتامات اليت تنشأ عن استخدام البطاقة.

ثالثاً: مع عدم اإلخالل بما ورد يف المادة )الثانية( يفوض العميل المرصف بخصم ما يدفعه المرصف من فروق مرتتبة عىل تباين أسعار العمالت وأجور تحويل داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وللرشكات الدولية المالكة لشبكات التعامل، وذلك طبقاً 
لتقارير التسوية الخاصة بشبكة مدى للمدفوعات الصادرة عن البنك المركزي، باإلضافة إىل أي رسوم تطلبها الرشكات الدولية فيما يتعلق بإصدار البطاقة واستخدامها. ويف حال قيام حامل البطاقة باستعمالها يف مشرتيات أو خدمات خارج المملكة العربية 
السعودية( فسيتم الخصم من حساب البطاقة بالريال السعودي -فوراً بسعر الرصف المحدد من المرصف أو الرشكات الدولية المالكة لشبكات التعامل، إضافة إىل )2.75٪( من المبلغ مقابل خدمات رسوم العملية ويتحمل العميل الفروق المرتتبة عىل اختالف 

أسعار الرصف بني العمالت.

رابعُا: مع عدم االخالل بما ورد يف المادة )الثانية( و )الثالثة( يفوض العميل المرصف بخصم الرسوم الموضحة يف الجدول ادناه مىت ما انطبقت الرشوط أو مىت ما أستخدم الخدمة:

سيجنترشانفينيتبالتينيومكالسيكنوع الرسوم

بدون رسومبدون رسومبدون رسومبدون رسومإصدار البطاقة الجديدة عند فتح الحساب

بدون رسومبدون رسومبدون رسومبدون رسومتجديد البطاقة

30 ريال30 ريال30 ريال30 ريالإعادة اإلصدار للبطاقة المفقودة أو التالفة

30 ريال30 ريال30 ريال30 ريالإصدار البطاقة اإلضافية

بدون رسومبدون رسومبدون رسومبدون رسومالسحب النقدي )الشبكة السعودية للمدفوعات مدى(

بدون رسومبدون رسومبدون رسومبدون رسوماالستعالم عن الرصيد  )الشبكة السعودية للمدفوعات مدى(

10 ريال10 ريال10 ريال10 ريالالسحب النقدي  )دول مجلس التعاون(

3 ريال3 ريال3 ريال3 ريالاالستعالم عن الرصيد )دول مجلس التعاون(

25 ريال25 ريال25 ريال25 ريالالسحب النقدي )دويل – غري دول مجلس التعاون(

3.5 ريال3.5 ريال3.5 ريال3.5 ريالاالستعالم عن الرصيد )دويل – غري دول مجلس التعاون(

رسم المصدر االختياري فقطالمشرتيات بواسطة نقاط البيع )دويل – غري دول مجلس التعاون(

2.75%2.50%2.75%2.75%رسم المصدر االختياري: )هي العمليات اليت تتم خارج الشبكة السعودية للمدفوعات مدى باستثناء عمليات السحب النقدي من أجهزة رصاف دول مجلس التعاون (

مثال يوضح عملية حساب رسم المصدر االختياري:

المبلغ المستحقرسم المصدر االختياريالمبلغ بالريالسعر الرصفمبلغ العمليةنوع البطاقة

385.31 ريال%2.75 * 375= 10.31ريال3.75375 * 100100 دوالر امرييككالسيك

خامساً: يمكن استخدام بطاقة الراجحي مدى للحساب الجاري للسحب النقدي وللمشرتيات داخل وخارج المملكة وفقاً للحدود الموضحة يف الجدول ادناه عىل حسب رشيحة العميل:

كالسيك بالتينيوم انفينيت سيجنترش

50,000 ريال 100,000 ريال 200,000 ريال 200,000 ريال المشرتيات

ما يعادل 5,000 ريال ما يعادل 5,000 ريال ما يعادل 5,000 ريال ما يعادل 5,000 ريال السحب النقدي

سيتم اصدار بطاقة الراجحي مدى بحد 20,000 ريال لعمليات الرشاء عرب االنرتنت أو نقاط البيع يومياً ويمكن للعميل تغري حد المشرتيات البطاقة عن طريق أجهزة الرصاف اآليل أو الخدمات اإللكرتونية التابعة للمرصف بما ال يتجاوز الحد األعىل للمشرتيات للرشائح 
الموضحة يف الجدول أعاله.

سادساً: تتيح خدمة أثري لحاميل بطاقة مدى استخدامها يف إجراء عمليات الدفع اإللكرتوين ضمن حد الدفع المحدد من قبل المرصف بدون إدخال الرقم الرسي من خالل تقنية االتصال قريب المدى حيث يقوم العميل بتمرير بطاقة مدى أمام الجهاز الخاص 
بذلك ويقر العميل بعلمه بالمخاطر المصاحبة إلجراء العمليات عن طريق هذه الخدمة ويتحمل كامل مسؤولية العمليات اليت تتم من خاللها. ويحق للمرصف تعديل حد الدفع بما يتوافق مع األنظمة واللوائح ذات العالقة دون الحاجة إىل استيفاء موافقة العميل. 

سابعاً: تكون خدمة الرشاء عرب شبكة اإلنرتنت متاحة بمجرد تفعيل العميل لبطاقة مدى بالحدود الموضحة يف الجدول أعاله. ويمكن للعميل إيقاف خاصية الرشاء عرب شبكة اإلنرتنت باستخدام بطاقة مدى من خالل أجهزة الرصاف اآليل أو الخدمات اإللكرتونية 
بالموقع اإللكرتوين لمرصف الراجحي. ويقر العميل بعلمه بتحمل كامل المسؤولية عن جميع العمليات اليت تتم من خالل شبكة اإلنرتنت وموافقته عىل جميع اإلجراءات اليت سيتخذها المرصف عىل حسابه إلتمام عمليات الرشاء عرب شبكة اإلنرتنت. ويمكن للعميل 

االطالع عىل بيانات العمليات من خالل الموقع االلكرتوين او طلب كشف حساب عن طريق أحد قنوات المرصف ويف حال وجود أي اعرتاض عىل عملية ما، يحق للعميل تقديم اعرتاض )عرب أحد قنوات المرصف( يف مدة ال تتجاوز 60 يوم من تاريخ تنفيذ العملية.

ثامناً: يحق للمتاجر حجز مبلغ مايل وذلك لضمان وجود رصيد كايف وتكون مدة الحجز 14 يوماً إلتمام عملية الدفع ولتاجر الحق يف خصم المبلغ بعد تقديم الخدمة قبل انتهاء مدة الحجز ويستطيع التاجر أيضاً تمديد فرتة حجز المبلغ بحد اقىص 28 يوماً 

تاسعاً: يلزتم العميل بإبالغ المرصف فور تعرضه ألي من الحاالت اآلتية:

احتجاز البطاقة يف جهاز رصف آيل سواء كان تابعاً للمرصف أو غري تابع له.  - 1  

عدم تحصيل المبلغ النقدي المسحوب من الجهاز.  - 2 

اكتشاف خطأ يف تسجيل القيود يف الحساب نتيجة الستخدام أجهزة الرصف اآليل.  - 3 

فقدان البطاقة : يجب عىل العميل يف حال احتجاز البطاقة أو فقدانها بسبب الرسقة أو ألي سبب آخر أن يقوم فورا بإبالغ المرصف عن طريق االتصال عىل الرقم 920003344 لجميع العمالء من الجوال داخل المملكة ومن خارج المملكة  920003344   - 4 
966+ ويعترب العميل يف مثل هذه الحالة مسؤواًل عن تحمل أي مبالغ أو أرضار ناشئة عن الفقدان أو استخدام البطاقة من الغري وذلك من لحظة الفقدان وحىت قيام المرصف بوقف البطاقة دون تأخري من قبل الموظف المختص وذلك بعدم إيقاف 

البطاقة أو تأخري لوجود أي عطل يف النظام، ما لم يكن التأخري بسبب يرجع للعميل، ويقر العميل أنه ال يرتتب عىل حجز البطاقة أو فقدانها إصدار بطاقة بديلة ما لم يطلب هو ذلك كتابة.

عارشاً: يف حال التعارض بني دعوى العميل وسجالت المرصف فيما يتعلق بالمبالغ المحملة عىل البطاقة؛ فإن سجالت المرصف هي المعتمدة وتكون ملزمة للعميل.

حادي عرش: يلزتم العميل بعدم الترصيح لغريه باستخدام البطاقة، أو اإلفصاح له عن الرقم الرسي الخاص به بما يف ذلك لموظفي المرصف، ويتحمل العميل وحده أي مسؤولية عن أي أرضار أو نتائج ترتتب عىل عدم الزتامه بذلك دون أن يتحمل المرصف أي 
مسؤولية أو أرضار ترتتب عىل العميل ألجل ذلك.

ثاين عرش: يرجى تحديد مدة البطاقة من تاريخ إصدارها للعميل، ويتاح للعميل التجديد عن طريق القنوات االلكرتونية قبل انتهاء صالحية البطاقة ب 60 يوماً.

ثالث عرش: تظل البطاقة ملكا للمرصف ويلزتم العميل بتسليمها ويتحمل كامل المسؤولية عن عدم إعادتها.

رابع عرش: يحذر عىل العميل تمكني الغري من استخدام بطاقة الراجحي مدى للحساب الجاري خاصته أو إفشاء رقمها الرسي، ويقر بأن مرصف الراجحي غري مسؤول عن أي خسارة أو رضر نائش عن عدم التقيد بذلك أو برشوط الخدمة األخرى.

خامس عرش: عند استالم بطاقة الراجحي مدى للحساب الجاري المجددة يلزتم العميل بتعيني الرقم الرسي بطريقة آمنه اما عن طريق الدخول االمن للقنوات االلكرتونية )خدمة الرد اآليل أو مبارش لألفراد( او عن طريق جهاز الرصف اآليل باستخدام كلمة المرور 
المؤقتة )OTP(. واتفق الطرفان )المرصف والعميل( عىل أن تعيني الرقم الرسي يعترب دليال كافيا عىل استالم وتفعيل البطاقة المجددة من قبل صاحب الحساب.

سادس عرش: للمرصف الحق يف التحديث المستمر للخدمة اليت يقدمها بموجب هذه االتفاقية وإضافة خدمات األمان أو أي خدمة جديدة واستحداث أي رشوط يجب عىل العميل استيفاؤها قبل االستفادة من التحديث أو الخدمات المضافة.

سابع عرش: للمرصف الحق دون حاجة لموافقة العميل أو إخطاره وقف البطاقة أو أي من خدماتها سواء لمدة محددة أو غري محددة إذا رأى وفق تقديره المطلق أّن ذلك رضوريّ لحماية حقوق العمالء أو المرصف.

ثامن عرش: يقر العميل أن رشوط استخدام البطاقة أو رشوط خدمة المصادقة أو غريها من خدمات أو رشوط تصدر من وقت آلخر عن المرصف أو رشكة فزيا تعترب جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية وتقرأ وتفرس كما لو كانت بعض بنودها برشط إبالغ العميل بها فورا.

تاسع عرش: تكون للعميل يد األمني عىل أي نقد مملوك للمرصف أو عمالئه اآلخرين يودع عن طريق الخطأ أو بأي طريقة أخرى غري صحيحة يف حسابه الجاري وللمرصف الحق المطلق يف عكس قيود الرصيد يف مثل هذه الحاالت وإن ترتب عىل ذلك كشف الحساب 
وذلك كّله دون المساس بحقوق المرصف النظامية يف حال تعدي العميل بسحب أو جحد أي نقود ال يملكها سواء تم السحب عن طريق مكائن الرصف اآليل أو عن أي طريق آخر.

عرشون: 

1 - يمكن إصدار بطاقة مستقلة لكل رشيك يف الحساب المشرتك بناء عىل طلب كتايب من جميع الرشكاء يف الحساب وتنعقد مسؤوليتهم جميعاً منفردين ومجتمعني وبالتضامن فيما بينهم أمام المرصف عن جميع االلزتامات المالية اليت تنشأ عن استعمال أي 
من تلك البطاقات.

2-  يمكن إصدار بطاقة حساب جاري لحسابات الرشكات أو المؤسسات بناء عىل طلب كتايب من المخول/ المخولني بالتوقيع، وتنعقد مسؤولية الرشكة / المؤسسة أمام المرصف عن جميع االلزتامات المالية اليت تنشأ عن استعمال البطاقة عىل جميع حسابات 
الرشكة أو المؤسسة لدى المرصف.

واحد وعرشون: تخضع هذه الرشوط لألنظمة واللوائح الصادرة من الجهات المختصة يف المملكة العربية السعودية بما ال يخالف أحكام الرشيعة اإلسالمية.

اثنان وعرشون: للمرصف الحق يف إلغاء البطاقة يف حال مخالفة العميل ألي من هذه الرشوط واألحكام، أو لسوء االستخدام، أو لغري ذلك من األسباب المتقضية، ويتعهد العميل حينئذ برد البطاقة إىل المرصف دون أن يؤثر اإللغاء عىل الزتامه بسداد جميع ما 
ترتب عىل البطاقة قبل اإللغاء.

ثالثة وعرشون: للمرصف الحق يف تعديل هذه األحكام والرشوط بما ال يخالف أحكام الرشيعة اإلسالمية وبما ال يخل بحقوق العميل حامل البطاقة المكتسبة من هذه األحكام والرشوط خالل مدة صالحية البطاقة، ومع مراعاة ما تحتمه األنظمة المعمول بها 
بشأن اإلبالغ واإلعالن عن تعديل الرشوط.

أربعة وعرشون: أقر العميل بأن جميع المعلومات والبيانات الشخصية كاملة وصحيحة، وأنه سيقوم بإبالغ المرصف خطياً بأي تغيري فيها مع تحمله أي أرضار وتبعات ترتتب عىل إهماله يف ذلك، كما يقر أنه قد اطلع عىل أحكام استخدام البطاقة ورشوطها ويعد 
توقيعه يف نموذج الطلب / اإليقاف الزتاماً قائماً غري قابل لإللغاء بموجب هذه األحكام والرشوط.

خمسة وعرشون: الرضائب: 

1.  تكون الرسوم المحددة خالية من رضيبة القيمة المضافة المطبقة وأية رضيبة غري مبارشة أخرى تكون مستحقة. ويف حال نفاذ النظام الرضييب وتطبيقه عىل أيّ من الرسوم أو العموالت أو التخفيضات التجارية أو توريد الخدمات أو السلع ذات الصلة بهذه 
االتفاقية أو المنتج فإن االستقطاع الرضييب مهما كانت نسبته لن يكون خصما عىل المبلغ المحّدد يف الجداول أعاله بل إضافة يدفعها الملزتم لجهة التحصيل اليت توافق عليها السلطة المختصة وقد وافق العميل عىل ذلك وأذن للمرصف إذنا غري مرجوع 

عنه بحسم الرسم الرضييب كل مرة من حسابه لدى المرصف. 

2.  تسدد الرضائب غري المبارشة وفقا لألحكام الواردة يف نظام رضيبة القيمة المضافة والترشيعات األخرى اليت قد تنطبق من وقت آلخر. وال يكون مرصف الراجحي مسئوال عن أية فوائد أو غرامات مستحقة عىل المورد أو عىل العميل بسبب تخّلف أيّ منهما 
عن سداد رضيبة أو عكس رصيد رضيبة عن دفعيات تجاوز سدادها الجدول الزمين المحدد يف نظام رضيبة القيمة المضافة ذي الصلة. 


